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Kongsberg
i o-toppen
Kongsberg O-lag løp seg rett
opp i Norges-toppen i sitt før- .
ste fbrsøk med sitt nye, sterke
stafett-lag. I Vårstafetten i
Halden kjempet laget i teten
hele veien, og i et rivende
spurtoppgjør om seieren måtte KOL se et norsk og et finsk
lag foran seg. 3. plass var
imidlertid en meget fin oppmuntring, som bærer bud om
at Kongsberg igjen kan komme til å markere på seniornivå.

Dag Jørstad løp sin første stafett for Kongsberg O-lag, ... . ~
var med på å gi klubben en
sterk 3. plass.

Kongsberg O-lag el' Buskeruds beste når det gjelder stafett. Dette beviste Egil Meaas,
Pål Bakke, Svein E. Løken og

Det ble «bare » en 8. plass på
Svein Erik Løkcll i I{M sØndag, men tal{ket være gode
løp før er han tatt ut til NM
individuelt, og muligens også stafett NM.

søndagens
individuelle
Gimle-løp viste Arnt Idar
Jørstad at vårformen er inne
med 4. plass i eliteklassen.
De fire nykommerne i KOLdrakta fikk til fulle vist hvor
verdifulle de vil bli for klubben. I stafetten var det
imidlertid
en
«gamme)>>
KOL- løper som løp best av
samtlige, nemlig P~r Tore
Brunæs.
Se sporten.

Arnt L Jørstad i KM-stafett
søndag. Laget ledet fra start
til mål, men de nærmeste konkurrentene var hele tiden like
'bak, i mål var Modum under
minuttet etter. Kvoten til stafett NM er fem fra Buskerud,
og mange håpet nok på å få
med enda et lag, noe som
imidlertid ikke lyktes. Ved
siste tveksling var Per Tore
Brunes bare få minutter fra
femteplassen, men tross i andre beste etappetid i stafetten, kom han ett minutt for
sent inn.
Kongsbergs damer kom
dessverre heller ikke til NM i
år, en tredje plass ble det på
Anita SØrensen, Pirjo Koivula
og Anja Ness til slutt, og bare
to dame-lag får reise.
Det var også en kombi klasse utenfor KM i denne stafetten, og her tok KOL en soleklar seier. Øystein Myrvold,
Leiv Hope, Holger Shlaupitz
og Svein Myrvold hadde ingen problemer med det, hele
nitten minut.ter var de foran
neste lag.
Resultater senere.

~D.,

KrOkskogstafetr

VI har opplevd adskillig mer
spennende stafetter enn
gårsdagens
Krokskogsta"fett ,ved Solli I Askermarka.
Så utdradd ble denne stafet";
ten etter' hvert ' at tankene
gikk tilbake til de hine 60-åra
Øa ~stafetter tok hele ~agen
og, vel så de~. Nå har dette
arrangementet som ' regel
hatt sine svakheter, og I så
måte ble tradisjonen opp,rettholdt I går.
Av Hans L. Werp
FØrste etappe i h~rrestafetten bl~ ."
annullert etter at en postkode
ikke stemte. Da var det bare å
begynne på nytt igjen; og Kongsberg så ut til'å'ha seiersplaner. De
ledet etter at Arnt Idar JØrstad
hadde lØpt andre etappe, men
4<blenuner» ' fra Per Henrtksborg
og Øyvind Myhre gjorde at laget
mistet tetkjenningen for godt.
Eiker opp
Derimot jobbet Eiker seg godt
oppover ~et være rekka Berg11a', Haavengen og RØren. Men
Leif Kåre Besseberg måtte se tre
lag passere på siste, deriblant
Kongsberg' som altså ble beste
Buskerud-lag. Eiker kom på
sjuende, mens Sturla med ujevn
besetning var noen plasser dårligere.
Jentene borte
Om herrestafetten var drøy, slo
det enda verre ut i dameklassen.
, Bare etter første etappe hadde 10- ,
kale lag tetkontakt. Det var
Sturla og Eiker som vekslet hakk
1 hæl med NTHIs Hilde TellesbØ.
Flott lØpt av Anne Lene Bakken
og L1ll K. Haugen! Men det var
også det siste vi så til Buskerudjentene. .' .
.
Kongsberg vant veteranklassen '- ved ' Olaf ' Helgesen, Svein
A;l~ol~,..• ELi østenfor, Gerd
. Signe Mmbld':()g.Erik Engebråo',
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Per Tore Brunæs løper Kongsberg
Ol Inn til en femteplass I KrokskO.
ge~
,

ten. Og Eiker og Ringerike ~e
sjette og sjuende lag i ungdo~
klassen. Det var det grøvste av
det som skjedde ved Solli gård,
og er ikke alle kommet til mål; ~å
lØper de vel ennå.
'; :
' Ungdom

'l

1. Tyrving 2.54.24. 6~ Eiker 4.02.27; 7.
Ringerike 4.13.01.
i'
Veteraner
,~
l. Kongsberg 1. 3.21.26. 8. Kongsberg
2.
4.21.58
Apen klasse

1. Nydalen 7.10.30.2. Tyrvlng 7.12.42.
3. Trollo 7.28.30. 4. Lillomarka. ~~"

Kongsberg. 6. store Bergan. 7. Eiker:' .
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